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Voor in de agenda

3 september 2018
Ouderavond groep 7/8,
meer info via de leerkracht.
7 september 2018
Openingsviering in de kerk
om 11.15 uur, iedereen is
welkom.
7 september 2018
Studiemiddag voor de
leerkrachten, alle leerlingen
zijn vrij vanaf 12.00 uur.
12 september 2018
Staking leerkrachten
basisonderwijs. Leerlingen
zijn deze dag vrij.
17 september 2018
Werkdag leerkrachten groep
1 t/m 4, de leerlingen van
deze groepen zijn die dag
vrij.
20 september 2018
Goede doelen actie voor
stichting Tashi Delek, Nepal
3 t/m 14 oktober 2018
Kinderboekenweek
15 t/m 19 oktober 2018
Herfstvakantie
22 oktober 2018
Ouderavond ‘de Vreedzame
School’ voor alle ouders.
Meer info volgt.

JArig in September

7.
19.
20.
20.
22.
24.

Steijn
Alana
Pim
Marie
Sarah
Pax

7 jaar
9 jaar
12 jaar
5 jaar
10 jaar
7 jaar

Van harte gefeliciteerd
allemaal en een hele fijne
dag toegewenst !

Nieuw op school

Boaz, Evy, Ivan, Maxime en
Mylano,
welkom in groep 1.
An Hao,
welkom in groep 3
Silke,
welkom in groep 4
Chen en Moos,
welkom in groep 6
Thijmen en Ziggy,
welkom in groep 7/8
Wij wensen jullie allemaal
veel plezier bij ons op
school!

Gezonde tussendoortjes en lunch

Wij willen op school de gezondheid van alle kinderen bevorderen. Het heeft veel
voordelen om dit al op jonge leeftijd te doen. Dan wordt namelijk een belangrijke basis
gelegd voor de toekomstige gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op
volwassen leeftijd is namelijk al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond
gedrag te stimuleren. Wij gaan ervan uit dat ieder kind een gezond tussendoortje en een
gezonde lunch meeneemt naar school. In de ochtendpauze is een stuk fruit/groente of een
koek en wat te drinken voldoende. Voor de lunch verwachten wij dat ieder kind wat te eten
en te drinken meeneemt naar school. Snoep hoort niet bij een gezonde lunch! Het eten
dat niet opgaat, komt weer mee terug naar huis. Zo houdt u er zelf zicht op wat u kind
heeft gegeten die dag.

KENNISMAKINGSGESPREKKEN

Binnenkort zal u van de leerkracht van uw kind(eren) een uitnodiging krijgen voor een
kennismakingsgesprek.
Omdat wij het als school heel belangrijk vinden om met u en uw kind in gesprek te gaan,
is het de bedoeling dat de kinderen van groep 2 t/m 8 bij dit gesprek aanwezig zijn.
Voor ons is het uitgangspunt dat we in dit gezamenlijk overleg zoveel mogelijk informatie
verzamelen om met uw kind aan het werk te gaan dit schooljaar.

AVG en de school
Ook wij houden ons aan de nieuwe wet-en regelgeving over het omgaan met de
persoonsgegevens van onze leerlingen. U heeft afgelopen week een
toestemmingsformulier meegekregen wat voor 1 september ingeleverd moet worden. Het
formulier is voorzien van uitleg.

Kijk kwartier

Iedere 1e woensdag van de maand is er van 14.00 tot 14.15 uur een kijk kwartier in de
groepen 3 t/m 8. Het eerste kijk kwartier zal zijn op woensdag 5 september.
We vinden het leuk als u samen met uw zoon/dochter een kijkje in de klas komt nemen en
te zien waar uw kind mee bezig is.
Het kijk kwartier bij de groepen 1 en 2 is elke vrijdag van 8.30 - 8.45 uur.

